
 

 © معد من مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلساستبيان  1

 

 جامعة طرابلس 

 الجودة وتقييم األداء مكتب

 
 عين على املستقبل

University of Tripoli; UoT 
Quality and Performance Evaluation Office 

 Form No 106 - 05 - 101 101 - 05 -106استبيان رقم 

 

 الهيئة التدريسيةمن قبل الجامعية البرامج التعليمية جودة  تقييماستبيان 

 األخوة/ أعضاء هيئة التدريس

وترجيعه ته نأمل منكم التكرم بتعبئ تحسينها وتطويرها،بقصد  عن جودة البرامج التعليمية املقدمة من جامعة طرابلسآرائكم استقراء  إلىيهدف هذا االستبيان 

 إلينا.

  (العلمي القسم) التخصص مجال  الكلية

  الجامعي العام  ةالعلمي و الدرجة /املؤهل

  لوظيفةا عدد سنوات شغل   الخبرة سنوات عدد
 

 البيئة التدريسية 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      والتدريس.العلمية البحوث إجراء الدراسات و توزع وقتك بصورة متناسبة بين  1

      تحفز على اإلبداع.بيئة العمل  2

      .مناسب حجم العبء التدريس ي 3

      الذي تود تدريسه. الدراس ي املقرر  ختيارتوجد إمكانية ا 4

      الطالب.وتفاعل مع تواصل يوجد  5

      .في املوقع اإللكتروني للجامعة التعليميتوجد معلومات كافية عن البرنامج  6

      يوجد دليل خاص بالبرنامج التعليمي على موقع الجامعة. 7

      برامج ملساعدة الخريجين على إيجاد فرص العمل والتنمية الشخصية.توجد  8

 املنهج الدراس ي 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      التسلسل املنطقي.و التكامل املعرفي الدراس ي بيتميز املنهج  1

      .ةمناسب التعليمي العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج 2

      .مواكب للمستجدات العلميةاملنهج الدراس ي  3

      املنهج الدراس ي العملي مرتبط بالنظري. 4

      .والداعمة ختياريةوازية من املقررات اإللزامية واإل يحتوي البرنامج التعليمي على نسب مت 5

      النظرية والعملية.يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات  6

      يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات التخصصية العامة. 7
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 اإلرشاد األكاديمي 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .مناسب الوقت املخصص لإلرشاد األكاديمي 1

      اإلرشاد األكاديمي.توافر برامج لتطوير عمليات  2

      .ة الطالبدراس كاديمية إلنجازاأل هدافاأل تحديد  علىكاديمي املرشد األ يساعد 3

 مصادر التعلم 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      القاعات الدراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة.  1

      .العلمية جهزة باملعدات الالزمـة إلجراء التجاربم   واملختبرات املعامل 2

      ذات العالقة بالتخصص مناسبة. برامج التدريب امليدانيو  العلميةاألنشطة والندوات  3

      لبرنامج الدراس ي.لاملكتبة تتمتع بمصادر وتقنيات حديثة مناسبة  4

      سبوع الدراس ي.متاحة امام الطالب طيلة أيام األ  تصاالتتقنية املعلومات واإل وخدمات املكتبة  5

      التخصص. مقرراتتتوفر برامج حاسوب مناسبة لالستخدام في  6

      لديهم خبرة كافية في مجال تخصصهم. واملختبرات الفنيون في املعامل 7

 جودة التدريس 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      بالعدل وعدم التحيز في معاملتهم للطالب. يةهيئة التدريسالتسم ت 1

      .ة التدريسية متميزون في تخصصاتهمالهيئ 2

      بتعليم الطالب وتحسين وتطوير مستوياتهم. ةمهتم يةهيئة التدريسال 3

      تقيم الطالب بطرق موضوعية.يتم  4

 الخدمات الطالبية 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      نترنت والتصوير متوفرة بشكل مناسب.  اإل  خدمات 1

      .بالجامعة الكتب الدراسية املطلوبة متوفرة بإدارة املبيعات 2

      املطاعم واملقاهي متوفرة بشكل مناسب.الصاالت الترفيهية والرياضية و  3

      الئقة.توجد خدمات صحية  4

      توجد أماكن مناسبة ألداء الشعائر  الدينية. 5

      حتياجات الخاصة.لخدمات الخاصة بالطلبة من ذوي اإل توفر ا 6

 ةالعلميالدراسات والبحوث ألنشطة املرتبطة با 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      العلمي متاحة.تجهيزات البحث معدات و  1

      .آلة تصوير ... الخ( ،األجهزة ) حاسب آليتوفر  2
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      .مهرة مساعدو باحثينيوجد  3

 ماخدمات املكتبة ومصادرها مناسبة  4
ً
      ومتاحة طيلة أيام األسبوع. ،نوعا

      الوصول إلى شبكة املعلومات الدولية بداخل الجامعة. يمكن 5

      .بين زمالء العملالبحثي في املجال تعاون يوجد  6

      .بين التخصصات املختلفةالبحثي في املجال تعاون يوجد  7

      العلمية. البحوثالدراسات و القنوات املتاحة لتمويل توجد بعض  8

      ستشارات املتخصصة.إمكانية تقديم اإل  9

      .لتعاون مع القطاع الخاصإمكانية ا 10

 ةاإلداري املهام 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      العلمية املتخصصة. العمل في اللجانأهمية  1

      الفنية والنوعية املتخصصة. العمل في اللجانأهمية  2

 الدعم والتشجيع 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      الكلية. /القسمإدارة دعم وتشجيع من هناك  1

      .بالجامعةمن اإلدارة العليا دعم وتشجيع هناك  2

      الوضوح والشفافية في التعامالت اإلدارية. 3

      الخارجية.الدعم املقدم من الجامعة للتواصل مع الخبرات  4

      العلمية ورش العمل والدورات التدريبية. دعم حضور املؤتمرات 5

      سلم الرواتب. 6

      لخ(.... إ كالرعاية الصحيةاملزايا بصفة عامة )  7

      ستقرار واألمن الوظيفي.اإل  8

      توجد منظومة حوافز مناسبة. 9

 

 

  ستبياناال  الم تدرج في هذبالخصوص مالحظات اخري 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 التقييم العام

  ممتاز البرنامج التعليمي؟جودة بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
ً
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 
 
 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا


